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Ма ры — збы ва юц ца!Ма ры — збы ва юц ца!

Ім ёныІм ёны

Свой вы барСвой вы бар

Быць жа ноц кай знеш не, а ў ду шы — 
ро кер шай-бун тар кай. З'яў ляц ца ад на ча со ва 
сты ліс там, швач кай, спя вач кай і рэ жы сё рам. 
Ад ной вы хоў ваць сы на і вы сту паць у якас ці 
лі да ра гур та, у скла дзе яко га — 
тры хлоп цы. Не раз гу біц ца, не апус ціць 
ру кі, ка лі з ка ман ды сы хо дзяць му зы кан ты, 
а ты за ста еш ся сам-на сам са сва і мі пес ня мі. 
Усе гэ тыя па ра док сы іс на ван ня жан чы ны 
на рок-сцэ не вы дат на ве дае Алё на ВА РО НА, 
лі дар ка гур та «Ва ро на». Не так даў но 
ка ман да прад ста ві ла но вы мі ні-аль бом 
і праз ты дзень рых ту ец ца прэ зен та ваць кліп. 
Пра важ насць быць цвёр дай з па плеч ні ка мі, 
умен ні ска рыс тоў ваць цяж кас ці дзе ля 
раз віц ця і сэнс тэкс ту як асно ву для му зы кі — 
на ша гу тар ка з Алё най Ва ро най.

— Дэ віз гур та — «рок, які на тхняе ста на віц ца леп-
шым». Але ж у гра мад скай свя до мас ці рок-му зы ка 
пе ра важ на аса цы і ру ец ца з кеп скі мі якас ця мі, шкод-
ны мі звыч ка мі. Сва ёй му зы кай вы імк ня це ся да ка-
заць, што та кое мер ка ван не — па мыл ко вае?

— У са мым па чат ку свай го твор ча га шля ху я гра ла 
кеп скую му зы ку, ча сам не трап ля ла ў но ты. Вы хо дзі ла 
на сцэ ну толь кі дзе ля за да валь нен ня. Але з ця гам ча су 
лю дзі змя ня юц ца, та му па сту по ва на шы пес ні і тэкс ты 
на поў ні лі ся глы бо кім сэн сам. А сло ган, які ты зга да ла, 

на са мрэч з'я віў ся ня даў на і су ад но сіц ца, най перш, з но-
вым мі ні-аль бо мам «Пач ні з ся бе». Імк нём ся спя ваць 
для та го, каб лю дзі, якія нас слу ха юць, неш та зра зу ме лі, 
знай шлі. Маг чы ма, пас ля кан цэр та нех та за ду ма ец ца і 
на са мрэч ста не леп шым для ся бе. А ўжо по тым — для 
ін шых. Гэ та ў сваю чар гу мо жа змя ніць свет. Сва ім пры-
кла дам — не так даў но я кі ну ла ку рыць — па каз ваю, што 
мож на быць ін шай. У ней кім сэн се са ма пе ра ра дзі ла ся 
ра зам са сва і мі пес ня мі.

— Та ды ча му ме на ві та рок? Та кі сэнс мож на ўкла-
даць у му зы ку ін шых сты ляў.

— Я вель мі люб лю гэ ты кі ру нак і не ба чу ся бе ў ін шай 
му зы цы. Рок дае пэў ную раз рад ку слу ха чам. Яны па-
ска чуць на кан цэр це — і ста не ляг чэй ус пры маць свет. 
А ча му б не па ска каць пад пес ні з сэн сам? Гэ та кру та.

— Як жан чы на па чу ва ец ца на бе ла рус кай рок-сцэ-
не, дзе ту соў ка ў асноў ным муж чын ская?

— З пад лет ка ва га ўзрос ту я ся бе ад чу ва ла «па цан-
кай». Мне па да ба лі ся ма та цык лы, курт кі-«ка су хі», ха це-
ла ся апра на цца, як хло пец. Гэ та ця пер — што бач на па 
фо та сесіях і кан цэр тах — я не ад маў ля ю ся ад су ке нак, 
больш жа ноц кіх воб ра заў. Але як і та ды, так і сён ня, я 
«свой па цан» у ту соў цы. Та му што рок-н-роль ная энер гія 
ў мя не за ста ла ся. Ка неш не, ка лі ў ро ку з'я віц ца дзяў чын-
ка ў су ке нач цы, якая бу дзе спя ваць то нень кім га лас ком 
на фо не бру таль най му зы кі, гэ та бу дзе вы гля даць не на-
ту раль на. Ня важ на, у якім жан ры ты пра цу еш, га лоў нае, 
каб усё вы гля да ла гар ма ніч на.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«Змя ня ю чы свет, «Змя ня ю чы свет, 
па чы най з ся бе»па чы най з ся бе»

Алё на ВА РО НА:Алё на ВА РО НА:

МАС ТАК З ПЛОЙ КАЙ 
У РУ КАХ,
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ПРА ФЕ СІЯ 
НЕ ДЛЯ КОЖ НА ГА,

АБО ЦІ ТАК ПРОС ТА 
СТАЦЬ СТУ ДЭН ТАМ БДПУ?Скла да на па ве рыць, але Мі ка лай узяў у 

ру кі плой ку і на жні цы для ва ла соў уся го год 
та му.

— У пра фе сію прый шоў вы пад ко ва, — пры-
зна ец ца ён. — Ву чыў ся ў ка дэц кім кор пу се, по-
тым пай шоў слу жыць у 5-ю асоб ную бры га ду 
спе цы яль на га пры зна чэн ня (заў сё ды ма рыў 
аб эліт ных вой сках). Ка лі вяр нуў ся да до му, 
спра ба ваў ся бе ў роз ных сфе рах. Пра ца ваў 
ахоў ні кам, кур' е рам у рэ ста ра не, так сіс там, 
клаў пліт ку, вы раб ляў ку хон ныя фа са ды... І 
гэ та не ўвесь спіс! Мне ха це ла ся, каб ра бо та 
бы ла ў ра дасць. У вы ні ку вы бі раў па між ма-
са жыс там і цы руль ні кам, але, аца ніў шы ўсе 
плю сы і перс пек ты вы, вы ра шыў па спра ба ваць 
ся бе ў ро лі апош ня га.

(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

Пра фе сіі ўжо даў но не дзе ляц ца 

на жа но чыя і муж чын скія, але, 

па га дзі це ся, у не ка то рых амп луа 

ба чыць хлап цоў ня звык ла. 

На прык лад, у якас ці ме ды цын скай 

сяст ры, кі яс кё ра, ві за жыс та... ці на ват 

цы руль ні ка. Так, на Рэс пуб лі кан скім 

кон кур се пра фе сій на га май стэр ства 

«Бе ла рус кі май стар — 2017» ся род 

спе цы я ліс таў па пры чос ках быў 

толь кі адзін хло пец. Але ме на ві та 

яму да ста ла ся пе ра мо га. Мін ча нін 

Мі ка лай КАЗ ЛОЎ, цы руль нік 

4-й ка тэ го рыі, па дзя ліў ся, чым яго 

пры цяг ну ла гэ та пра фе сія і як ён 

ад чу вае ся бе ў жа но чым ка лек ты ве.

Рэк тар гэ тай на ву чаль най уста но вы Аляк сандр ЖУК упэў не ны: у сё лет нюю 
пры ём ную кам па нію іх ча кае пры ток доб ра пад рых та ва ных і, га лоў нае, 
ма ты ва ва ных абі ту ры ен таў, якія ўжо па спра ба ва лі ся бе ў пра фе сіі і зра бі лі 
свя до мы вы бар на ка рысць пе да го гі кі. «Та му на ша за да ча — не пад ма нуць 
іх ча кан ні. Гэ та бу дуць пер ша курс ні кі, якія ўжо ўме юць пра ца ваць 
са ма стой на, зна ё мыя з да след чыц кай і пра ект най дзей нас цю, у якіх ёсць 
пэў ны во пыт ар га ні за тар скай ра бо ты з ма лод шы мі школь ні ка мі, та му нам 
трэ ба быць га то вы мі пра па на ваць бу ду чым пер ша курс ні кам — вы пуск ні кам 
пе да га гіч ных кла саў — не стан дарт ныя, іна ва цый ныя і ін тэр ак тыў ныя 
фор мы ра бо ты, — за явіў ён на Са ве це ўні вер сі тэ та. — Трэ ба шы ро ка 
ўклю чаць іх, па чы на ю чы ўжо з пер ша га го да ву чо бы, у ра бо ту на шых 
сту дэнц кіх на ву ко вых ла ба ра то рый, у ва лан цёр скую, гра мад скую 
дзей насць і ў дзей насць, звя за ную з ар га ні за цый на-кі раў ніц кі мі пы тан ня мі. 
Гэ та наш па тэн цы ял».

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Яны свой выбар зрабілі. Іх мара стаць педагогамі ўжо збылася…


